KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. SPALIO 24 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2018 m. spalio 24 d. Nr. PAK-5
Kelmė
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, atrankos.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos
aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:
1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:

Eil.
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Vietos projekto
paraiškos
atpažinties
(registracijos)
kodas
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Vietos projekto
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proc.
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9
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VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9
1.

KELMLEADER-6B-I2-1

2.

KELMLEADER-6B-I2-7

Kelmės rajono
Liolių pagrindinė
mokykla
Kelmės r.
Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla

Rekreacinės zonos
sukūrimas Liolių
miestelyje
Multifunkcinės aikštelės
įrengimas Vaiguvos
Vlado Šimkaus
pagrindinės mokyklos
sporto aikštyne

100

28 973,04
(su PVM)

28 973,04
(su PVM)

80

24 627,08

4 345,96

100

25 000,00
(su PVM)

25 000,00
(su PVM)

80

21 250,00

3 750,00

IŠ VISO:

53 973,04

45 877,08

8 095,96

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo:
Eil.
Nr.
1

1.

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
Sprendimas
pavadinimas
kodas
2
3
4
5
VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad VPS priemonei
Užvenčio seniūnijos
įgyvendinti skirtame VPS priemonės biudžete nėra likę paramos
Užvenčio seniūnijos
bendruomenės namų
lėšų.
KELM-LEADER-6B-I-2-2
bendruomenė
atnaujinimas ir pritaikymas
VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
bendruomenės poreikiams
vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-9 įgyvendinti antrajam kvietimui
skirtame VPS biudžete nepakanka paramos lėšų.

Posėdžio pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

Nelė Želvienė

Vietos projektų atrankos komiteto nariai:
..................

Vaclovas Andrulis

....................

Vygandas Každailis

.......................

Ramūnas Vaitiekūnas

..................

Odeta Budraitė

...................

Vaida Linikienė

.......................

Vilija Virbickė

..................

Ieva Jokubauskaitė

...................

Ildefonsas Petkevičius

.......................

Dalia Zakarienė

..................

Mindaugas Kaminskas

....................

Vytautas Sirusas

